
 

 

 

 

Een levendig netwerk met zorg voor elkaar 

  

Nieuwsbrief februari 2023  

 

Themabijeenkomst: Ons gebruik van de aarde 

 
Op vrijdagmiddag 24 februari is er een 

themabijeenkomst over de invloed van de mens op de 

aarde. Onze ecologische voetafdruk is een maat die 

uitdrukt hoeveel oppervlak er nodig is om alles wat we 

gebruiken voort te brengen, en om alle afval en uitstoot te verwerken. 

Hoewel we sinds 1972 (rapport Club van Rome) weten hoe het ervoor staat, 

neemt onze consumptie razendsnel toe en putten we de aarde almaar 

verder uit. 

Het voelt als te groot en te complex om daar als individu iets aan te doen. 

Maar dan biedt de ecologische voetafdruk inzicht: de westerse samenleving 

is gebaseerd op overvloedig gebruik van fossiele brandstoffen, microplastics 

zitten in allerlei producten. We kunnen zelf kleine maar nuttige stappen 

zetten. Met technische oplossingen alleen, zoals opslag van CO2 in de 

grond, redden we het niet. 

Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Hoe staan we er zelf in? Wat 

geven wij door aan de volgende generatie? Hoe kunnen we leven in 

evenwicht met wat de aarde ons biedt? Maarten van Rootselaar leidt ons 

gesprek. 

Vrijdag 24 februari, 14 uur, Thomas Wildey, J.P. Thijsseweg 100. Toegang: 

vrije bijdrage. 

Consumpties € 1,25 voor eigen rekening. Aanmelden voor 22 februari op 

info@deventerhuisgenoten.nl  
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Onze themabijeenkomsten trekken veel belangstelling. Dat vinden we fijn, 

maar het zou veel fijner zijn als 1 of 2 leden voortaan meedenken over de 

organisatie ervan: welke onderwerpen willen we aan de orde stellen, wie 

nodigen we daarvoor uit? De kerngroep kan niet alle activiteiten zelf 

organiseren. We vroegen al eerder om meedenkers voor de 

themabijeenkomsten. Dat leverde geen reacties op. Als er geen 

ondersteuning komt, kunnen we na maart geen themabijeenkomsten meer 

organiseren. 

Wie wil meedenken en -praten meldt zich aan via 

info@deventerhuisgenoten.nl. 

 

Workshop: Snijtechnieken voor groente 
Wie kijkt niet met bewondering naar de tv-koks die in 

een handomdraai een ui in kleine dobbelsteentjes 

snijden? Om dit goed te doen is er veel oefening nodig, 

maar de techniek is te leren. Chef-kok Sylvana Blom 

geeft hierover een workshop in de huiskamer van Thilde. We snijden 

groente voor een groentesoep en een huzarensalade. Daarna eten we het 

gemaakte op.  
Kosten: Ingrediënten + € 2,50. Informatie en aanmelden voor 31 januari op 

info@deventerhuisgenoten.nl  

 

Uitgelicht: Bewegen en fit blijven bij sportschool Akdeniz 
Een uniek aanbod van sportschool Akdeniz voor leden 

van Deventer Huisgenoten. Elke woensdagmiddag om 

14 uur kunt u sporten zonder lid te worden van de 

sportschool. Dervis Akdeniz is gespecialiseerd in het 

begeleiden van senioren en doet dit met 

enthousiasme. Aanmelden is niet nodig, wel is het 

belangrijk om een handdoek, sportschoenen voor binnen en iets te drinken 

mee te nemen.  

Elke woensdagmiddag om 14 uur, Nijhoffgaarde 4 (Platvoet). Kosten € 2,50 

  

Agenda februari 2023 

Aanmelden is alleen nodig als dat bij een activiteit staat. Graag weer 

afmelden als u niet kunt komen. Overigens welkom zonder meer 
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Prijs per activiteit € 2,50 tenzij anders vermeld 

 

Woensdag 1 februari 

13.45 uur Engelse conversatie onder leiding van Agnes – huiskamer in 

Diepenveen. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl   

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl (zie Nieuwsbrief) 

14 uur Schrijfclub – huiskamer Myro, Keizerslanden. Informatie en aanmelden: 

myroslawa@hotmail.com  

14 uur Klaverjassen groep 2 - huiskamer Jantine, Platvoet. Informatie: 

hero1958@ziggo.nl   

 

Donderdag 2 februari 

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

13.30 uur Alles kan onder leiding van Lidy - Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com 

11 uur Workshop snijtechnieken voor groente door Sylvana Blom – huiskamer 

Thilde, Voorstad. Aanmelden voor 31 januari op info@deventerhuisgenoten.nl, 

kosten: ingrediënten + € 2,50 (zie Nieuwsbrief) 

 

Vrijdag 3 februari 

14 uur Vrijdagmiddagcafé – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl 

Kosten € 1,25 per consumptie. 

14 uur  Kunstjournaals maken onder leiding van Alie - ontmoetingsruimte 

Thomas Wildey, Jac. P. Thijsseweg 100. Informatie en aanmelden: 

alie-harrydekker@ziggo.nl; kosten € 2,50 + eventuele materiaalkosten  

 

Maandag 6 februari 

10 uur Wandelen vanuit Borgele -  huiskamer Jozefien. Aanmelden: 

j.vierbergen.huisgenoten@gmail.com 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 
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slootenkoning@gmail.com 

14 uur Kijk op het nieuws onder leiding van Dick – huiskamer Tineke, 

Keizerslanden. Informatie en aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl 

14 uur Franse conversatie - huiskamer Phine, Colmschate-Zuid. Informatie en 

aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com 

 

Dinsdag 7 februari 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

14 uur Theegesprek onder leiding van Lotti - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

 

Woensdag 8 februari 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl (zie Nieuwsbrief) 

 

Donderdag 9 februari 

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

13.30 uur Alles kan onder leiding van Lidy - Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com 

 

Vrijdag 10 februari   

14 uur Scrabbelen – huiskamer Hetty L., Voorstad. Aanmelden: 

hettylondo@live.nl 

 

Zondag 12 februari 

14 uur Zondagmiddagcafé - ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten € 1,25 per 

consumptie 

 

Maandag 13 februari 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

mailto:slootenkoning@gmail.com
mailto:d.vuister@kpnplanet.nl
mailto:lotti.baumann50@gmail.com
mailto:info@deventerhuisgenoten.nl
mailto:info@deventerhuisgenoten.nl
mailto:slootenkoning@gmail.com
mailto:lidyt53@gmail.com
mailto:hettylondo@live.nl
mailto:info@deventerhuisgenoten.nl


slootenkoning@gmail.com 

 

Dinsdag 14 februari 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

14 uur Theegesprek onder leiding van Lotti - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

14 uur Creanders - huiskamer Willy, Colmschate. Informatie en aanmelden: 

willy.prangsma@deprangen.nl   

 

Woensdag 15 februari 

10 uur Dromengroep onder leiding van Maarten – huiskamer Hetty H., 

Colmschate-Noord. Aanmelden en informatie: m.v.rootselaar@gmail.com 

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl (zie Nieuwsbrief)  

14 uur Klaverjassen groep 1 – huiskamer Hetty R., Borgele. Informatie: 

hero1958@ziggo.nl 

 

Donderdag 16 februari 

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

13.30 14 uur Alles kan onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com  

 

Vrijdag 17 februari  

10.30 uur Wandelgroep Informatie: lotti.baumann50@gmail.com 

14 uur Vrijdagmiddagcafé – ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl; kosten € 1,25 per 

consumptie 

 

Zaterdag 18 februari  

14 uur Bridge groep 3 - huiskamer in de gemeente Deventer. Informatie: 

schippermarianne3@gmail.com  
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Maandag 20 februari  

10 uur Wandelen in Deventer – huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele. Aanmelden: lotti.baumann50@gmail.com  

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

14 uur Kijk op het nieuws onder leiding van Dick – huiskamer Tineke, 

Keizerslanden. Informatie en aanmelden: d.vuister@kpnplanet.nl 

 

Dinsdag 21 februari  

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50                               

14 uur Theegesprek onder leiding van Lotti - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele 

            

Woensdag 22 februari 

10.30 uur De kunst van het ouder worden onder leiding van Hetty H. – 

huiskamer Marja, Voorstad. Aanmelden: hettyheling@home.nl 

13.45 uur Engelse conversatie onder leiding van Agnes – huiskamer in 

Colmschate. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl   

14 uur Bewegen en fit blijven – sportschool Akdeniz, Nijhoffgaarde 4. 

Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl (zie Nieuwsbrief) 

14 uur Fotogroep onder leiding van Klarie - huiskamer Harda en Theo, 

Colmschate. Informatie: kl.veerman@planet.nl 

 

Donderdag 23 februari  

14 uur Bridge Deventer - huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com  

13.30 uur Alles kan onder leiding van Lidy – Cambio, Karel de Grotelaan 2. 

Informatie: lidyt53@gmail.com  

 

Vrijdag 24 februari 

14 uur Scrabbelen – huiskamer Hetty L., Voorstad. Aanmelden: 
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hettylondo@live.nl 

14 uur Ons gebruik van de aarde - themabijeenkomst over onze ecologische 

voetafdruk, geleid door Maarten van Rootselaar. Ontmoetingsruimte Thomas 

Wildey, Jac. P. Thijsseweg 100. Aanmelden voor 22 februari op 

info@deventerhuisgenoten.nl. Vrije bijdrage, consumpties voor eigen rekening 

(zie Nieuwsbrief) 

18 uur Eetclub - huiskamer in Deventer. Informatie: 

schippermarianne3@gmail.com 

 

Zondag 26 februari 

14 uur Zondagmiddagcafé - ontmoetingsruimte Thomas Wildey, Jac. P. 

Thijsseweg 100. Informatie: info@deventerhuisgenoten.nl. Kosten € 1,25 per 

consumptie 

 

Maandag 27 februari 

14 uur Bridge Diepenveen - huiskamer in Diepenveen. Informatie: 

slootenkoning@gmail.com 

14.30 uur Leesclub 1 met De jaren van Annie Ernaux  - huiskamer Truus, 

Voorstad. Informatie: kv547g@gmail.com  

 

Dinsdag 28 februari 

12.30 uur Lunch – huiskamer Ineke en Feddo, Borgele. Aanmelden: 

info@deventerhuisgenoten.nl, € 3,50 

14 uur Theegesprek onder leiding van Marja - huiskamer Ineke en Feddo, 

Borgele   

14 uur Creanders - huiskamer Willy, Colmschate. Informatie en aanmelden: 

willy.prangsma@deprangen.nl  

14 uur Leesclub 2 met Heren van de thee van Hella Haasse - huiskamer Phine, 

Colmschate-Zuid. Informatie: lotti.baumann50@gmail.com 

  

Contact info@deventerhuisgenoten.nl 
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Kerngroep 

Bestuur en ledenadministratie Marja Kroef 06-48646798  

Activiteiten Lotti Baumann 06-51435595 

Financiële administratie Jozefien Vierbergen 

Ledencontact Marion Ligtenberg 

  

Iedereen kan zich als belangstellende inschrijven voor deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Ons mailadres is info@deventerhuisgenoten.nl 

 

Wijzig uw gegevens - hier kunt u zich ook uitschrijven voor deze nieuwsbrief  
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